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Inleiding

In 2016 zijn er in het voormalig Regionaal soa-centrum 
Den Haag in totaal 11.083 consulten uitgevoerd.  
Naast soa-consulten worden er ook Sense-consulten  
uitgevoerd. Sense-consulten zijn consulten waarin  
jongeren tot 25 jaar terecht kunnen voor vragen over 
seksualiteit, bijvoorbeeld anticonceptie, seksueel 
gedrag en seksueel geweld. Vaak wordt een  
Sense-consult gecombineerd met een soa-consult.  
Van de 11.083 consulten waren 6.329 soa-consulten, 
4.367 gecombineerde soa/Sense-consulten en  
387 Sense-consulten. Bij 17,1% van de soa-consulten 
werd minimaal één van de Big Five soa (chlamydia, 
gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) gediagnosticeerd. 
Dit document bespreekt de belangrijkste jaarcijfers  
en ontwikkelingen van het centrum van 2016. 
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Om het soa-centrum nog beter te profileren als 

expertisecentrum met betrekking tot seksuele 

gezondheid, is gestart met een project rond een 

nieuwe passende naam. Uiteindelijk is er  

gekozen voor Centrum Seksuele Gezondheid  

GGD Haaglanden. Eveneens zijn er een nieuwe 

missie, visie en kern waarden van het centrum 

beschreven. Op 14 februari 2017 is de nieuwe  

naam feestelijk onthuld en in gebruik genomen. 

Tevens is er een nieuwe website ontwikkeld die  

op 14 februari online kwam. 

Website
www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl

Missie
Wij zijn een plek waar inwoners van de regio Haag-

landen, in het bijzonder de kwetsbare groepen, 

anoniem terecht kunnen om kennis en vaardig-

heden op te doen die bijdragen aan een seksueel 

gezond leven.

Visie
In 2020 levert het Centrum Seksuele Gezondheid  

GGD Haaglanden een belangrijke bijdrage aan de 

seksuele gezondheid van de inwoners van de regio 

Haaglanden. Hierbij ligt de focus op het versterken 

van het eigen vermogen van de cliënt. Om dit te 

bewerkstelligen wordt er intensief samengewerkt 

met andere professionals op het gebied van  

seksuele gezondheid en met hen die daar raak-

vlakken mee hebben.

Kernwaarden
• Expert

• Klantgericht

• Toegankelijk

Sinds het Regionaal soa-centrum Den Haag in januari 2007 van start is gegaan,  
heeft het een goede naam opgebouwd als centrum waar mensen terecht kunnen die  
het vermoeden hebben een seksueel overdraagbare aandoening te hebben opgelopen. 
Ook weet men de weg te vinden voor informatie over soa of hiv. In de loop der jaren is 
het soa-centrum zich breder gaan inzetten mede door de integratie van de aanvullende 
seksualiteitshulpverlening (ASH) sinds 2012. De naam ‘Regionaal soa-centrum Den Haag’ 
bleek dan ook niet langer dekkend voor alles wat het centrum biedt. 

Naamsverandering
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Alle soa en Sense-consulten worden verricht in  

het kader van de regeling Aanvullende Seksuele 

Gezond heidzorg (ASG), gefinancierd door het minis-

terie van VWS. Met ingang van 1 januari 2015 heeft 

het ministerie een financieringsplafond ingesteld  

en daarmee het aantal consulten beperkt. In de 

ASG-aanvraag 2016 is aangegeven dat het totaal 

aantal consulten in 2016 zou uitkomen tussen  

10.800 en 11.200 (soa-consulten, Sense-consulten  

en gecombineerde consulten samen). 

Het totaal aantal consulten van het Centrum  

Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden bedraagt  

in 2016 11.083, verdeeld over 6.329 soa-consulten, 

4.367 Sense/soa-consulten en 387 Sense- consulten. 

Zie figuur 1 voor een overzicht van aantal consulten 

naar geslacht en seksuele voorkeur. In bijlage 1 

wordt de demografie van de (sense-)soa-consulten 

toegelicht, onder andere beschreven naar geslacht, 

seksuele voorkeur, leeftijd, gemeente en etnische 

herkomst. 

Binnen het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden worden gecombineerde  
soa en Sense-consulten uitgevoerd op eigen locatie en tijdens spreekuren op externe 
locaties. Twee externe locaties zijn de Jongeren Informatie Punten (JIP) in Den Haag  
en Zoetermeer. Jongeren tussen de 12 en 25 jaar kunnen hier terecht voor informatie  
en advies over onder andere werk, wonen en geld. Een derde externe locatie is Spot 46, 
een centrum voor seksuele dienstverlening. Sekswerkers kunnen hier terecht voor infor-
matie en advies over (gezond) werken in de seksuele dienstverlening. 

Figuur 1. Aantal consulten naar geslacht en  

seksuele voorkeur1 Centrum Seksuele Gezondheid 

GGD Haaglanden 2016

1 Onbekende seksuele voorkeur bij 21 mannen die Sense-
consult hadden
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In 2016 is er naast het aantal gevoerde productieve 

soa- en Sense-consulten ook een hoog onbekend 

aantal “no show” gesignaleerd. Met “no show” 

wordt bedoeld: cliënten die niet op de gemaakte 

afspraak komen. In 2017 zal beleid ontwikkeld wor-

den om “no show” te verminderen.

Spreekuren
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In 2016 werd bij 17,1% van de consulten minimaal één van de Big Five soa (chlamydia, 
gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) gevonden. Dit is hoger dan in 2015 (15,4%),  
wat verklaard kan worden door verbeterde triage van hoog risicogroepen op soa.  
Het landelijke gemiddelde is 18,4%. Bij MSM werd in 17,8% van de consulten minimaal  
1 Big Five soa gediagnosticeerd. Dit percentage is hoger dan bij de heteromannen 
(16,6%) en bij de vrouwen (16,9%). Dit wordt ook landelijk gezien. Zie bijlage 2.
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Figuur 2. Vindpercentage Big Five soa bij de soa-consulten naar geslacht en seksuele voorkeur  

in Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden 2016

Figuur 3. Aantal diagnoses Big Five soa bij de soa-consulten naar geslacht en seksuele voorkeur  

in Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden 2016

Epidemiologie  
van soa 
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Figuur 4. Vindpercentage Big Five soa bij de soa-consulten naar doelgroep in Centrum Seksuele Gezondheid 

GGD Haaglanden 2016
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Het Centrum Seksuele Gezondheid richt zich op een aantal doelgroepen, zoals vast gesteld 
door het ministerie van VWS en onder andere geïdentificeerd op basis van gevonden  
soa en risicogedrag (zie figuur 4). Het vindpercentage Big Five soa was het hoogst bij 
personen die gewaarschuwd zijn door een sekspartner voor een soa (27,9%) en personen 
met klachten die wijzen op een soa (22,9%). De grootste stijging ten opzichte van 2015  
in het vindpercentage Big Five soa waren jongeren (+3,1%), personen die “seks tegen  
je zin” hebben meegemaakt (+3,0%) en personen die gewaarschuwd zijn (+1,2%).  
Alleen onder sekswerkers is een daling zichtbaar in vindpercentage Big Five soa (-1,3%). 

In bijlage 3 worden de vindpercentages van de doel -

groepen nader toegelicht evenals de activiteiten die  

zijn uitgevoerd zijn om deze doelgroepen te bereiken.

In het kader van het landelijke vaccinatieprogramma 

hepatitis B-risicogroepen kunnen MSM en seks werkers 

met een verhoogd risico op hepatitis B zich laten 

vaccineren bij het Centrum Seksuele Gezondheid.  

Het streven van het aantal deelnemers in 2016 was 

275, uiteindelijk zijn er 345 hepatitis B-vaccinatiese-

ries gegeven bij deze risicogroepen.

Doelgroepen

* Soa-endemisch gebied is Oost-Europa, Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika.
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In 2015 zijn drie projectgroepen gestart (Jongeren, MSM en Partnerwaarschuwing)  
en in 2016 aangevuld met de projectgroep sekswerkers. Aan deze groepen is in 2016 
aandacht besteed op het gebied van veilige seksualiteit en de pijlers waarbinnen dit  
zal plaatsvinden (preventie, expertise en coördinatie)

In 2016 is er vanuit de projectgroep Jongeren onder 

meer een onderzoek gedaan naar de behoefte van 

jongeren aan verschillende vormen van seksuele 

voorlichting. Een van de uitkomsten van dit onder-

zoek was dat jongeren de voorkeur geven aan online 

informatie of een 1-op-1 gesprek. Onderwerpen waar 

ze graag meer informatie over willen, naast soa en 

anticonceptie, zijn; grenzen aangeven, klaarkomen 

en pijn bij de seks. 

Vanuit de projectgroep Partnerwaarschuwing is 

onderzocht hoe de sociaal verpleegkundigen partner-

waarschuwing uitvoeren, hoe zij dit zelf ervaren en 

waar eventueel ondersteuning nodig is. Verpleeg-

kundigen gaven hierin aan dat de partnerwaar-

schuwing gesprekken naar tevredenheid verlopen, 

maar dat het als belangrijk word ervaren dat er 

regelmatig aandacht wordt geschonken aan gesprek-

stechnieken voor partnerwaarschuwing. Tevens is 

een poster ontworpen met partnerwaarschuwing als 

onderwerp. Deze poster is onder andere op Parkpop 

als banner ingezet. 

Vanuit de projectgroep MSM is, onder andere, een 

onderzoek onder jonge MSM (<25 jaar) uitgevoerd 

met betrekking tot plekken waar jongeren informatie 

zoeken en vinden over seksualiteit. Daarbij is  

onderzocht wat (online) ontmoetingsplekken zijn.  

De uitkomsten van het onderzoek vormden de  

aanleiding om zorg te verlenen via eHealth,  

voornamelijk Bullchat (een dating app voor MSM).

Vanuit de projectgroep Sekswerkers is er een  

situatieanalyse uitgevoerd om inzicht te krijgen  

in de huidige situatie en trends van sekswerk in  

regio Haaglanden. Naar aanleiding hiervan is er  

eind 2016 gestart met een pilot internetveldwerk  

en een inloopspreekuur voor mannelijke seks werkers.

Preventie 

Soa door een 
slippertje?
Vertel het je (ex)partner!
www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl | www.sense.info 

 Waarschuwen kan ook anoniem via www.partnerwaarschuwing.nl

17#038 SOA Centrum Campagne_A3 Poster Slippertje_nieuw-logo.indd   1 26-01-17   15:55
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preventie 

Ook is er onder sekswerkers onderzocht wat de 

behoeften en wensen zijn ten aanzien van het 

soa-onderzoek. Naar aanleiding hiervan wordt in 

2017 een pilot gestart naar een andere vorm van 

outreach activiteiten in de raamstraten. 

Overige activiteiten: 

• In 2016: 39 voorlichtingen op het gebied van soa, 

hiv en seksualiteit bij voornamelijk jongeren:

-  Bij 6 evenementen waren (jongeren) voorlichters 

aanwezig

-  5 voorlichtingen zijn gegeven aan studenten  

van zorgopleidingen 

• Chatten via www.sense.info met jongeren uit  

het hele land om vragen te beantwoorden over 

seksualiteit. Sense chat is een samenwerking met 

andere centra voor seksuele gezondheid. In totaal 

wordt 18 uur per week chat aangeboden waarvan 

2 uur per week door het Centrum Seksuele  

Gezondheid GGD Haaglanden. 

• Doorontwikkeling en optimalisering elektronisch 

patiëntendossier genaamd Aphrodite:

-  Per kwartaal een nieuwe release naar aanleiding 

van regionaal overleg waarin verbeterpunten 

besproken worden en ingevoerd.

-  Project digitale laboratorium koppeling met het 

elektronisch patiëntendossier Aphrodite van 

Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden 

gecontinueerd, in samenwerking met  

HMC-medische microbiologie en GGD Amsterdam. 

Hiervoor is een projectcoördinator aangetrokken. 

• Actie rondom Wereld Aids Dag 2016: 55 hiv snel-

testen uitgevoerd met de GGD Gezondheidsbus op 

het Spui, in samenwerking met het HagaZieken-

huis en Haaglanden Medisch Centrum. 
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Medewerkers van het Centrum Seksuele Gezondheid werden gevraagd waar ze  
trots op zijn ten aanzien van wat in 2016 uitgevoerd of ontwikkeld is. Tussen diverse  
reacties vielen drie punten op, namelijk de samenwerking met het Centrum  
Seksueel Geweld Zuid-Holland, de doorontwikkeling van de voorlichtingen en  
het klanttevredenheidsonderzoek. 

Samenwerking Centrum Seksueel Geweld

In 2016 is er een intensieve samenwerking tot stand 

gekomen tussen het Centrum Seksueel Geweld 

Zuid-Holland en Centrum Seksuele Gezondheid,  

GGD Haaglanden. Er zijn twee bijeenkomsten georga-

niseerd met alle betrokken partijen rondom seksueel 

geweld in regio Haaglanden. Hierbij waren aanwezig; 

Centrum Seksueel Geweld (GGZ Rivierduinen),  

Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (FARR), 

zedenpolitie, kinderarts, hiv-verpleegkundigen  

en Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden. 

Tijdens deze bijeenkomsten werd in kaart gebracht 

wat alle partijen in Haaglanden doen rondom  

seksueel geweld en op welke wijze er samen  

invulling gegeven kan worden aan het gedeelte  

van Centrum Seksueel Geweld Zuid-Holland voor  

de regio Haaglanden. Gezamenlijk zijn protocollen 

ontwikkeld om de hulpverlening voor de slachtoffers 

van seksueel geweld in de regio Haaglanden zo 

optimaal mogelijk te maken. 

Centrum Seksuele Gezondheid heeft veel gedaan  

om seksueel geweld, ook wel “seks tegen je zin” 

genoemd, op de kaart te zetten. 

• Op de website is beschreven wat iemand kan doen 

na het meemaken van seksueel geweld

• Elke cliënt die een afspraak maakt, wordt gevraagd 

of hij/zij ooit seksueel geweld heeft meegemaakt

• Cliënten worden met spoed gezien als er recent 

seksueel geweld heeft plaats gevonden

• In de spreekkamers tijdens de consulten wordt 

seksueel geweld besproken

• Samenwerkingspartners zijn geattendeerd op  

het onderwerp en verwezen naar ons centrum

• Tijdens voorlichtingen aan deze jonge vaak kwets-

bare groep wordt seksueel geweld besproken

Doorontwikkeling voorlichtingen 

In 2016 zijn op het gebied van preventie 39  

voorlichtingen gegeven in regio Haaglanden.  

De voorlichtingen werden gegeven aan: 

 minderjarige statushouders, ROC’s (Regionaal  

Opleidingscentrum), opleidingen voor verpleeg-

kundigen en dokters assistentes, verslavingszorg, 

jeugdhulpverlening en hulpverlening rondom  

sekswerkers. Tevens was het Centrum Seksuele 

Gezondheid aanwezig bij evenementen zoals  

Parkpop, Zomerspektakel, Summerland en  

The Hague Cultural Parade. 

Daarnaast is er een nieuwe manier van voorlichting 

ontwikkeld; Seks & Pizza. Seks & Pizza is een voor-

lichting die instellingen (voornamelijk gericht  

op jongeren) aan kunnen vragen waarbij de  

instelling de pizza verzorgt en er vanuit Centrum 

Seksuele Gezondheid twee voorlichters komen.  

Trots
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Tijdens het eten wordt er ongedwongen gesproken 

over alles wat met seks(ualiteit) te maken heeft; 

seks, LHBT, soa, anticonceptie, condooms, grenzen 

aangeven en seksueel geweld. Er is geen vaste opzet, 

de voorlichters gaan in op wat er leeft onder de 

jongeren. Op deze manier wordt er veel meer vraag-

gericht gewerkt. Omdat het geen ‘statische opstel-

ling’ is van een PowerPoint presentatie en jongeren 

die op een rijtje zitten te luisteren naar wat er wordt  

verteld, lijkt het veel beter te werken. Het idee is dat 

op deze wijze de voorlichters en jongeren echt met 

elkaar in gesprek gaan. Alles mag besproken worden, 

niets is raar of vreemd. Begeleiders zijn tevens  

welkom om aanwezig te zijn. Gemiddeld duren  

deze voorlichtingsgesprekken tussen de 1,5 en 2 uur. 

Na afloop bestaat de mogelijkheid voor de jongeren 

om een afspraak te maken voor een soa-test of een 

gesprek, waar ook gebruikt van wordt gemaakt. 

Tevens is er een samenwerking ontstaan tussen het 

JIT (Jeugd Interventie Team) en Centrum Seksuele 

Gezondheid. Eén van de programma’s die het JIT 

aanbiedt aan jongeren tussen de 16 en 27 jaar is 

BOKS!. Tijdens BOKS! worden jongeren zonder  

structurele dagbesteding gecoacht. Deze coaching 

bestaat uit bokslessen, groeps- en individuele 

gesprek ken. De trainingen zijn twee keer per week  

en worden gegeven door trainers van de Boks-

vereniging Haagse Directe. Een sociaal verpleegkun-

dige van het Centrum Seksuele Gezondheid komt hier 

ongeveer één keer per drie maanden om in gesprek 

te gaan met jongeren over seks(ualiteit). Wederom is 

er geen vaste opzet en wordt er ingegaan op wat er 

speelt. Tijdens deze gesprekken zijn ook de begelei-

ders en de trainers aanwezig. Jongeren kunnen na 

afloop ook meteen een afspraak inplannen voor een 

soa-test en/of een gesprek, waar ook gebruik van 

wordt gemaakt.

Klanttevredenheidsonderzoek
In het derde kwartaal van 2016 werd het klant-

tevredenheidsonderzoek uitgevoerd op het Centrum 

Seksuele Gezondheid. In totaal hebben 104 cliënten 

geparticipeerd aan het onderzoek. Van de cliënten 

die geparticipeerd hebben was 95% tevreden tot heel 

tevreden over het Centrum Seksuele Gezondheid. 

Van de 104 respondenten is 97% (heel) tevreden 

soa-consult. Een cliënt schreef het volgende over  

het consult met de sociaal verpleegkundige: 

Cliënten waren ook (heel) tevreden hoe er met 

privacy om gegaan word (94%). Ook waren ze (heel) 

tevreden over het telefonisch contact voor hun 

afspraak (92%) en over de informatie op de website 

(84%). De tevredenheid over de bewegwijzering/

vindbaarheid was 63%, een substantieel deel van  

de respondenten was neutraal of ontevreden over de 

vindbaarheid. Begin 2017 is na de naamsverandering 

ook de website aangepast en de bewegwijzering. In 

2017 zal wederom een klanttevredenheidsonderzoek 

uitgevoerd worden, hieruit zal naar voren komen  

of de aanpassingen aan de website en de beweg-

wijzering effect zullen hebben op de tevredenheid.

Conclusie; het is in 2016 gelukt om vanuit het  

Centrum Seksuele Gezondheid voor de inwoners  

van regio Haaglanden van toegevoegde waarde  

te zijn door een bijdrage te leveren aan de seksuele 

gezondheid. Wij zijn er trots op dat wij van betekenis  

konden zijn voor de vaak kwetsbare doelgroepen  

en dat we hen hebben kunnen bereiken.

“Super. Hij deed het fantastisch.  
Vond het heel fijn om bij hem  
de waarheid te vertellen.  
Oordeelde niet, goede toon!” 

trots
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Bijlagen
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Voor deze gegevens zijn alleen gegevens gebruikt 

van cliënten die een soa-onderzoek hebben laten 

uitvoeren. Tijdens de Sense-consulten worden  

weinig demografische gegevens geregistreerd.

In 2016 betrof ruim de helft van de consulten een 

man (58%), dit is vergelijkbaar met voorgaande 

jaren, zie figuur 1. Bijna de helft (47%) van de  

bezoekers was 24 jaar of jonger, zie figuur 2.  

De bezoekers kwamen 83% uit regio Haaglanden,  

dit is een verhoging van 4% ten opzichte van 2015, 

zie tabel 1. Iets meer dan de helft van de bezoekers 

(54%) in van Nederlandse herkomst, zie tabel 2. 

Figuur 1. Aantal soa-consulten per jaar naar geslacht in 

Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden 2011-2016

Figuur 2. Aantal soa-consulten naar geslacht, seksuele voorkeur en leeftijd in Centrum Seksuele 

Gezondheid GGD Haaglanden 2016. 
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bijlage 1 Demografie consulten
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Woonplaats/regio N %

Den Haag 5.668 53,0%

Zoetermeer 670 6,3%

Westland 267 2,5%

Delft 1.263 11,8%

Leidschendam-Voorburg 445 4,2%

Pijnacker-Nootdorp 149 1,4%

Rijswijk 274 2,6%

Wassenaar 66 0,6%

Midden-Delfland 51 0,5%

Subtotaal Gemeente Haaglanden 8.853 82,9%

Overige plaatsen 1.025 9,6%

Subtotaal bekende woonadres 9.878 92,4%

Anoniem 818 7,6%

Totaal 10.696 100,0%

Tabel 1. Aantal en percentage bezoekers Centrum Seksuele Gezondheid 

naar de 9 gemeenten in het verzorgingsgebied van GGD Haaglanden 2016 

Tabel 2. Aantal en percentage bezoekers Centrum Seksuele Gezondheid 

naar de 9 gemeenten in het verzorgingsgebied van GGD Haaglanden 2016

2014 2015 2016

Landgroep N % N % N %

Nederland 6.677 57,3 6.079 57,4 5.757 53,8

Suriname 846 7,3 764 7,2 795 7,4

Ned. Antillen/Aruba 618 5,3 601 5,7 622 5,8

Turkije 259 2,2 272 2,6 264 2,5

Marokko 324 2,8 253 2,4 301 2,8

Sub-Sahara Afrika 316 2,7 261 2,5 295 2,8

MOE (Polen/ Bulgarije/ 

Roemenië)
237 2,0 223 2,1 233 2,2

Overig 2.339 20,1 2.062 19,5 2.390 22,4

Onbekend 31 0,3 73 0,7 39 0,4

Totaal 11.647 100,0 10.588 100,0 10.696 100,0
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bijlage 2

Chlamydia was de meest gediagnostiseerde soa in 

2016 (13,8%), zie figuur 1. Bij heteromannen is het 

vindpercentage gestegen van 13,3% in 2015 naar 

15,3% in 2016 en bij vrouwen is het gestegen van 

12,9% naar 15,9%. Deze stijgingen zijn landelijk ook 

zichtbaar. Bij MSM is een lichtere stijging te zien  

van 8,2% in 2015 naar 9,8% in 2016. 

Figuur 1. Vindpercentage chlamydia bij de soa- consulten naar geslacht en seksuele 

voorkeur in het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden 2012-2016

Figuur 2. Vindpercentage gonorroe bij de soa-consulten naar geslacht en seksuele 

voorkeur in Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden 2012-2016

MSM

Heteroman

Vrouw

Totaal

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

20162015201420132012

10,7%

9,8% 9,9%

9,2%

8,0%

2,6%
1,9%

2,7%

2,0% 2,2%

3,0%
2,5%

2,4%
1,7% 1,8%

4,3%
3,8%

4,2%
3,7% 3,8%

Epidemiologie per soa
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Het vindpercentage syfilis was 1,0% in 2016,  

dit is een stijging ten opzichte van 2015 (0,8%).  

Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan  

een stijging bij MSM, die landelijk ook zichtbaar is. 

Figuur 3. Vindpercentage syfilis bij de soa-consulten naar geslacht en seksuele  

voorkeur in Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden 2012-2016

Figuur 4. Vindpercentage hiv bij de soa-consulten naar geslacht en seksuele voorkeur 

in Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden 2012-2016
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Het vindpercentage hiv was 0,3% in 2016. Het vind-

percentage bij MSM is gedaald van 1,8% in 2012 naar 

0,6% in 2016. Landelijk werd ook een daling waar-

genomen in het vindpercentage hiv bij MSM. 
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Het vindpercentage besmettelijke hepatitis B was 

0,4% in 2016, dit vindpercentage is vergelijkbaar  

met voorgaande jaren (0,3%). 

Figuur 5. Vindpercentage besmettelijke hepatitis B 

bij de soa-consulten in Centrum Seksuele Gezondheid 

GGD Haaglanden 2012-2016.
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bijlage 3

Jongeren

Jongeren onder de 25 jaar hebben de mogelijkheid 

om naast een soa-consult ook een Sense-consult te 

krijgen. Sense-consulten zijn consulten waarin jonge-

ren terecht kunnen voor vragen over seksualiteit.  

In 2016 zijn er 387 Sense-consulten geregistreerd 

binnen het Centrum Seksuele Gezondheid en de JIPs. 

Daarnaast bieden de verpleegkundigen van CASA  

Den Haag (abortuskliniek) ook Sense-consulten aan, 

dit in opdracht van het Centrum Seksuele Gezondheid. 

De hulpvragen die aan bod komen bij de Sense- 

consulten variëren, zie figuur 1. Er kunnen tijdens 

een Sense-consult meerdere hulpvragen aan bod 

komen, dit was bij 5,4% van de Sense-gesprekken  

het geval. 
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Figuur 1. Aantal hulpvragen per Sense-onderwerp in Centrum Seksuele Gezondheid 

GGD Haaglanden 2016
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MSM

Mannen die seks hebben met mannen hebben de 

mogelijkheid om zich laagdrempelig te laten testen 

via Man tot Man Testlab. Testlab biedt online dienst-

verlening voor MSM waaronder laagdrempelig 

onderzoek op soa inclusief hiv. Alleen MSM die geen 

klachten en geen waarschuwing hebben voor een 

soa kunnen gebruik maken van Testlab. In 2016 

hebben 1.187 MSM zich op deze manier laten testen. 

Het vindpercentage Big Five soa was 14,4%. 

Sekswerkers

Sekswerkers konden zich in 2016 op verschillende 

locaties laten onderzoeken op soa. In het kader van 

het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen 

werden sekswerkers ook gevaccineerd tegen  

hepatitis B. Tevens gaven sociaal verpleegkundigen 

voorlichting over veilig werken in de prostitutie.  

In totaal zijn er 643 soa-consulten met sekswerkers 

plaatsgevonden; 109 met mannelijke sekswerkers  

en 534 met vrouwelijke sekswerkers. 

In 2016 hebben er verschillende outreach activiteiten 

plaatsgevonden om deze zorg aan sekswerkers laag-

drempelig te verlenen. Outreach is het aanbieden 

van zorg aan sekswerkers op externe locaties om de 

toegang tot zorg te verbeteren Wekelijks is er een 

inloopspreekuur voor sekswerkers bij Spot 46.  

Daarnaast worden alle seksinstellingen minimaal 

eens per jaar bezocht. Tevens stond de Gezond-

heidsbus maandelijks in de raam-prostitutiestraten  

in Den Haag (Geleenstraat en Doubletstraat).  

De huisartsen van SHG Gezondheidscentrum  

De Koning in Den Haag organiseren een speciaal 

spreekuur voor met name niet-Nederlandse seks-

werkers uit de nabijgelegen prostitutiestraten.  

Deze huisartsen voeren in kader van de ASG-regeling 

soa-consulten en behandelingen uit in opdracht van 

het Centrum Seksuele Gezondheid.

In 2016 heeft het centrum drie keer een ‘klanten-

actie’ uitgevoerd in de raam-prostitutiestraten.  

De Gezondheidsbus is dan aanwezig om – met het 

oog op de gezondheid van de sekswerkers – mannen 

te testen die betalen voor seksueel contact.  

De klantenactie wijst de klanten op hun verantwoor-

delijkheid voor veilige seks en een eerlijke prijs door 

voorlichting te geven en testen aan te bieden.  

Tevens wordt er aandacht besteedt aan het signale-

ren van gedwongen seks en mensenhandel. Ook bij 

de klantenacties is Spot 46 betrokken. 

 

Personen die gewaarschuwd zijn

Van de bezoekers die waren gewaarschuwd voor  

een soa was 62% gewaarschuwd voor chlamydia,  

15% voor gonorroe en bij 17% was dit onbekend.  

De vindpercentages Big Five soa waren ook het 

hoogst bij bezoekers die gewaarschuwd waren voor 

chlamydia en gonorroe, respectievelijk 31,3% en 

26,0%. Er zijn ook bezoekers die voor meer dan één 

soa zijn gewaarschuwd.

Gewaarschuwd voor n gewaarschuwd n gevonden soa Vindpercentage

Chlamydia 1.331 471 31,3%

Gonorroe 315 82 26,0%

Syfilis 145 19 13,1%

Hiv 117 5 4,3%

Hepatitis B 20 0

Onbekend 367 57 15,5%

Totaal Big 5 soa 2.144 598 27,9%

Tabel 1. Aantal personen gewaarschuwd voor een soa, aantal gevonden soa en vind-

percentage naar Big Five soa. Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden 2016
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Personen uit een soa endemisch gebied

Bij bezoekers van Antilliaanse/Arubaanse afkomst 

werd het hoogste vindpercentage Big Five soa  

gevonden (22,0%), gevolgd door bezoekers van 

Marokkaanse (19,9%) en Surinaamse herkomst 

(19,9%).

Seks tegen je zin

De ‘seks tegen je zin’ consulten zijn onderdeel van  

de soa- en/of Sense-consulten en betreffen cliënten 

die een ongewenste seksuele ervaring hebben  

gehad en/of slachtoffer zijn van seksueel geweld.  

Dit is een relatief nieuwe doelgroep binnen de ASG. 

Naast de eerste opvang, ligt de focus op het  

versterken van de weerbaarheid van deze groep 

onder andere om herhaling te voorkomen. In 2016 

hebben er 286 consulten plaatsgevonden, waarvan 

81% bij vrouwen. Ruim de helft van de consulten 

vond plaats bij bezoekers van 24 jaar of jonger (58%).

Figuur 2. Vindpercentage Big Five bij de soa-consulten naar etnische herkomst  

in Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden 2016

Figuur 3. Aantal consulten ‘seks tegen je zin’ naar 

leeftijd en geslacht bij Centrum Seksuele Gezondheid 

GGD Haaglanden 2016
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bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid

bezoekadres

Westeinde 128 (naast  
gebouw GGD Haaglanden)
2512 he Den Haag 

centrumseksuelegezondheid@ggdhaaglanden.nl

t (070) 353 66 88

www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl

colofon

Dit rapport is een uitgave van:  

GGD Haaglanden

Centrum Seksuele Gezondheid

Postbus 16130

2500 BC Den Haag

T (070) 353 66 88

E-mail 

centrumseksuelegezondheid@ggdhaaglanden.nl
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